
KÚPNA   ZMLUVA 

                                   O prevode vlastníctva k nehnuteľnosti podľa ust.§588 a násl. Obč.zák. 

                                             

                  Z m l u v n é    strany  

Predávajúci : OBEC ZBOJNÉ, 06713  Zbojné č. 5 

                        Zastúpená starostkou obce p. Annou Koščovou 

                        IČO : 00323829, DIČ : 2021173968 

                        Č.ú. 33322532/0200, vedený vo VÚB Humenné 

ďalej len predávajúci 

Kupujúci :     Michal Dacej, rod. Dacej, nar....................0, r.č. .................... 

                         a manželka 

                        Maria Dacejová, rod.Gribová, nar............... r.č. ...................... 

                         trvalý pobyt: 066 01 Humenné, ul.SNP 2508/10 

ďalej len kupujúci 

Článok 1 

Predmet kúpnej  zmluvy 

1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti v k.ú. Zbojné, zapísanom v katastri nehnuteľnosti 

Slovenskej republiky, vedenom Katastrálnym úradom Medzilaborce, Okresný úrad Medzilaborce,        

katastrálny odbor, na LV č. 311 a to parcela CKN č.738/1 – zastavané plochy vo výmere 620 m2, CKN č. 

738/4 – zastavané plochy vo výmere 65 m2, CKN č. 739/4 – záhrada vo výmere 196 m2 , ktoré boli         

vytvorené z parcely E-KN 62 a E-KN č. 100 – zastavané plochy GP č. 34571167-22/2019  Ing. Jozef Nazad, 

Udavské 392.                   

 

2. Obec  Zbojné , zastúpená starostkou obce Annou Koščovou, na základe Uznesenia Obecného  

zastupiteľstva č.1/2020 v Zbojnom zo dňa 19.1.2020 predáva nehnuteľnosť uvedenú v  

      čl. 1 bod 1 do výlučného vlastníctva kupujúcich Michala Daceja, rod. Dacej, nar. ......... 

r.č........................ a manželky Márie Dacejovej, rod. Gribovej, nar. ..........................,  

             r.č. ..................., trvalé bytom  Humenné, ul. SNP 2508/10.  v súlade s § 11, ods. 4, písm.a) 

         zákona č. 369/1990 Zb. o Obecnom zriadení v platnom znení a § 9 a ods. 8, písm. b) zákona 

          č. 138/1991 Zb. O majetku obcí v platnom znení, v spojení s čl.  nakladania s majetkom obce  

               a s majetkom, ktorý bol obci Zbojné zverený. Dôvodom je, že pozemok je priľahlým pozemkom 

                k nehnuteľnosti a zároveň tvorí prístup k nehnuteľnosti žiadateľov a to v celku 1/1 k celkovej výmere. 

Článok  2 

K ú p n á   c e n a 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli na kúpnej cene  1,33 € za l m2. Kúpna cena za pozemky 

Parcely registra KNC č.738/1, druh pozemku – zastavané plochy výmere 620 m2, KNC 738/4 – zastavané 

plochy vo výmere 65 m2, KNC 739/4 – záhrady vo výmere 196 m2, je 1 171,73 €, slovom 

Jedentisícstosedemdesiatjedeneur a 73 centov.    



 

Článok  3 

Spôsob a lehota úhrady kúpnej ceny 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že dohodnutá kúpna cena vo výške 1 171,73 eur bude zaplatená 

prevodom na účet predávajúceho č. SK28 0200 0000 0000 3332 2532, vedený vo VÚB, pob. Humenné, 

najneskôr do 30 dní od podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.                                                        

Článok 4 

Vyhlásenia zmluvných strán 

1. Predávajúci oboznámil kupujúceho so stavom nehnuteľnosti uvedenej v čl.1 bod 1 tejto zmluvy a 

prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti v čl. 1 bod 1 neviaznu žiadne dlhy, vecné bremená ani 

iné ťarchy. 

2. Predávajúci prehlasuje, že na prevádzanej nehnuteľnosti v čl. 1 bod 1 nie je ani nebolo začaté 

žiadne súdne, exekučné alebo iné správne konanie, ktoré sa týka prevádzanej nehnuteľnosti, 

alebo jej častí, a že voči uvedenej nehnuteľnosti  ani neexistujú žiadne práva tretích osôb, ktoré 

môžu priamo, alebo nepriamo postihovať predmetnú nehnuteľnosť alebo prevod vlastníckeho 

práva k nej. 

3. Kupujúci hradí náklady spojené s prevodom vlastníckeho práva , správny poplatok vo výške 66 eur za 

podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

Článok 5 

Záverečné ustanovenia 

1. V prípade, ak kupujúci neuhradí celú kúpnu cenu v plnej výške najneskôr do 30 dní od podpisu kúpnej 

zmluvy obidvoma zmluvnými stranami je predávajúci  oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, čo 

kupujúci podpísaním zmluvy berie na vedomie a s takýmto konaním predávajúceho vopred súhlasí. 

2. Obe zmluvné strany prehlasujú, že ich prejavy vôle byť viazaní touto zmluvou sú slobodné, jasné, 

určité a zrozumiteľné. Zmluvná voľnosť oboch zmluvných strán nie je ničím obmedzená a zmluvu 

nepodpisujú v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

3. Návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bude podaný až po zaplatení celej kúpnej 

ceny s tým, že návrh na vklad je oprávnený podať predávajúci. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva je 

vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží pri podpise každá zo zmluvných strán 

a dva vyhotovenia sú pre potrebu katastra nehnuteľností. 

V Zbojnom :  24.04.2020 

                                                                                                                   

........................................................ 

Anna Koščová, starostka – predávajúci 

 

                                                                                                                                 .................................................. 

                                                                                                                      Michal Dacej, kupujúci  

 

 

                                                                                                                     .................................................... 

                                                                                                                          Mária Dacejová, kupujúci 



 

                     

                                                     

 

 


